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Bruksanvisning för wirestroppar 
 

 

 

 

 

 

Bruksanvisning stållineredskap 1, 2, 3 och 4 part 
 
Bruksanvisning för lyftredskap med stållina med brottstyrka 1770, 1870 eller 1960 N/mm2. 
Minimum 114 trådar. Med eller uten kaus, toppögla, krokar eller schacklar. 
 
Användningsområde: 
Lyftredskap av stållina som omnämns i denna bruksanvisning är konstruerade för lyft av 
utrustning och används mellan krankrok och last. 
 
Före användning: 
Kontrollera att märkbrickan innehåller information om WLL, producent, serienummer och är 
CE-märkt. 
Certifikat skall finnas tillgängligt. Kontrollera att märkningen på redskapet samsvarar med 
certifikatet. 
Kontrollera redskapet för deformationer och slitage. Redskapet skall kontrolleras av 
sakkunnig verksamhet var 12:e månad. 
 
Användning av redskapet: 
Kontrollera alltid vikten på det som ska lyftas före användning. 
Tillse att redskapen har korrekt kapacitet enligt lyfttabell. 
Använd rätt lyftkoppligar, och koppla lasten på korrekt sätt. 
Kontrollera att redskapet har rätt kapacitet med hänsyn till böjdiameter d/D. Kontrollera att 
vinkeln mellar parterna är korrekt i förhållande till redskapets kapacitet. 
Undvik skarpa kanter. 
Balansera lasten och tillse att lasten att har korrekt fördelning på alla parter och att lasten är 
säkrad mot glidning. 
Gör ett kontrollerat provlyft innan du utför det tilltänkta lyftet, för att försäkra dig att att är 
korrekt monterat.  
Stå aldrig under hängarnde last, och spärra av området för att förhindra andra personer att 
vistas under hängarnde last. 
Undvik ryck och chockbelastning.  
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Efter användning: 
Utför efterbrukskontroll och förvara redsapet på lämplig plats. 
Undvik korrosiva miljöer. 
Undvik värmepåverkan, som t. ex. svetsning, och användning vid höga temperaturer är ej 
tillåten. 
 
Temperatur begränsningar: 
Stållina med fiberkärna och aluminiumlås, godkänd temp: -40 oC till + 100oC 
Stållina med stålkärna och aluminiumlås, godkänd temp: -40 oC till + 100oC 
Stållina med stålkärna och stål-lås, 
150oC - 200oC reduceras WLL med 10% 
200oC - 300oC reduceras WLL med 25% 
300oC - 400oC reduceras WLL med 35% 
Vid temperaturer över 400oC är användning ej tillåten.  
 
Böjningsdiameterns påverkan på WLL: 
Vi rekommenderar att hänsyn tas till att redskapets lastkapacitet minskar när 
böjningsdiametern minskar. 
Som riktmärke kan följande användas: 
Stållinestroppar får aldrig tvingas över en krok eller bult med en diameter som är större än 
ögats naturliga bredd. 
Ögats naturliga bredd är vanligtvis halva ögats längd. 
 
Minimum böjningsdiameter: 
Enpart stropp belastad i ögat: 
1. Vanlig 6 slådd stållina: 3 x d 
2. Kabelslådd stållina: 4 x d 
3. Flätad stållina: 3 x d 
 
Enpart stropp belastad utanför ögat: 
1. Vanlig 6 slådd stållina: 6 x d 
2. Kabelslådd stållina: 6 x d 
3. Flätad stållina: 6 x d 
 
Ovan nänmda minimun värden för böjningsdiametern medför formalt ingen reducering av 
redskapets kapacitet. Stroppens lås får ej utsättas för böjning. 
 
Inspektion/kontroll: 
Före och efter användning skall det göras en kontroll efter deformationer och slitage. 
Kontrollera slingen efter knäck och klämskador. 
Sök efter trådbrott, deformasjoner, maximalt 5% slitage är tillåtet. 
Slitage vid angöringspunkter skall kontrolleras. 
 
Vid misstanke eller osäkerhet kring ovan nämnda punkter skall redskapet kontrolleras av 
sakkunnit verksamhet. 
 
Vid osäkerhet eller frågor, kontakta oss: post@aseke.no eller +47 22 13 02 00. 
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